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Príslušenstvo
Ak ste sa rozhodli pre príslušenstvo značky Citroën, rozhodli ste sa pre kvalitu,
bezpečnosť a estetiku. Rozhodnutím sa pre príslušenstvo Citroën poskytnete
vášmu Citroënu Berlingo to najlepšie vybavenie.

Príslušenstvo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre vaše vozidlo, vám zabezpečí
maximálnu bezpečnosť. Spoľahlivosť originálneho príslušenstva je zárukou vašej
spokojnosti. 

Široká ponuka originálneho príslušenstva vám dovolí uplatniť vašu kreativitu
a poskytne vám možnosť vytvoriť si z vášho vozidla Berlingo originálny model. 
Vďaka originálnemu príslušenstvu značky Citroën môžete prispôsobiť model
Berlingo vašim potrebám. Môžete si zabezpečiť efektívnejšiu a bezpečnejšiu
prepravu tovaru alebo lepšiu orientáciu, a tak cestovať úplne pokojne. 

Je len na vás, ako využijete širokú ponuku originálneho príslušenstva značky
Citroën a vytvoríte si pohodlnejšie, praktickejšie a ešte príjemnejšie chvíle
na cestách!

NOVÝ CITROËN
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Plstené podlahové koberce
„Optimat“ (3)

Súprava 2 predných kobercov
+ koberec pre druhý rad
• obj. č.: 9464.AK

4 Ochranná lišta prahu dverí
Súprava 2 kusov
Hliníkový vzhľad • obj. č.: 9419.F2
PVC • obj. č.: 9400.JL (3)

5

4

VVytvorte z vášho Citroënu Berlingo jedinečný model, ktorý odráža
váš vkus a vašu osobnosť. S naším originálnym príslušenstvom je
to jednoduché! Príslušenstvo značky Citroën vám umožní uplatniť
vašu kreativitu, pričom si môžete vybrať vybavenie, ktoré vám
vyhovuje z technického, ale aj estetického hľadiska. Dúfame,
že štýl nášho príslušenstva vás očarí a zvedie svojou kvalitou
a predovšetkým bezpečnosťou.

Na váš
obraz…

2
1

3

1

2 Disk z ľahkej zliatiny
„Tikehau“ 16” (1) (2)

1 kus • obj. č.: 5402.W5

3 Disk z ľahkej zliatiny
„Amirantes“ 17” (1)

1 kus • obj. č.: 9406.A6

Gumené podlahové koberce (3) (4)

(Výrobok nie je zobrazený)
Súprava 2 predných kobercov • obj. č.: 9464.AN
Súprava kobercov pre druhý rad • obj. č.: 9464.CL

Tvarované plstené podlahové koberce (3) (4)

(Výrobok nie je zobrazený)
Súprava 2 predných kobercov • obj. č.: 9464.AJ
Súprava 2 predných kobercov + koberec pre
druhý rad • obj. č.: 9464.AH

Prispôsobenie Bezpečnosť       Pohodlie a voľný čas

Disk z ľahkej zliatiny „Palawan“ 15“ (1)

1 kus • obj. č.: 9406.A4
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8 Predné zásterky „Sabot“
Súprava 2 kusov
• obj. č.: 9403.66

9 Zadné zásterky „Sabot“
Súprava 2 kusov
• obj. č.: 9403.67 

(1) Poraďte sa s vaším predajcom, ktorý model diskov
z ľahkých zliatin je najlepšie adaptovaný na vaše vozidlo.

(2) Disk dodávaný bez krytky.
(3) Vrstvenie kobercov na seba je prísne zakázané.

O správnom upevnení kobercov sa poraďte s vaším
predajcom.

(4) Uvedenie na trh – v priebehu roku 2008.
(5) Poťahy rýchlej montáže kompatibilné s airbagmi.

9

8

6 Plstený koberec „GAO“ (3)

Súprava 2 predných kobercov
+ koberec pre druhý rad • obj. č.: 9464.AY

7 Poťahy „Sévilla“ (5)

Osnovný úplet 
Rôzne objednávacie čísla podľa verzií.
Poraďte sa s vaším predajcom.

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY
Bezpečnosť a podmanivosť sú dve prednosti diskov z ľahkej zliatiny, ktoré vyvinula
naša spoločnosť. Originálne disky značky Citroën boli podrobené veľmi prísnym
testom (náraz, únava materiálu, preliačenie, odolnosť náteru, odolnosť proti defor-
máciám) a zodpovedajú najprísnejším požiadavkám užívateľa a všetkým normám
Európskej únie. Disky z ľahkej zliatiny značky Citroën boli navrhnuté našimi dizajnér-
mi, preto harmonicky dopĺňajú tvar a línie vozidla Berlingo. 

5

4
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1 Detská autosedačka „Kiddy-Life“
Hnedo-sivá • obj. č. : 9648.F1
Modro-sivá • obj. č. : 9448.14

Zadný parkovací senzor 
• obj. č.: 9452.95

4 Detekčný a vyhľadávací systém
odcudzených vozidiel (1)

Nie je v ponuke.

3 Bezpečnostný alarm s diaľkovým
ovládaním do kľúča 
• obj. č.: 9471.N5
Informácie o kompletnej ponuke alarmov
získate u vášho predajcu.

5 Snehové reťaze
Podľa pneumatického zdvihu vášho vozidla.
Poraďte sa s vaším predajcom.

6

Mať veci
pod kontrolou!

VVaša bezpečnosť je naším prvoradým záujmom. Na zaručenie
vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašich spolucestujúcich Citroën
vyvinul širokú škálu high-tech vybavenia. Bezpečnostný alarm,
parkovací senzor, detské autosedačky… Každý detail bol
premyslený tak, aby vám zaručil bezpečnú a pokojnú jazdu.

Prispôsobenie      Bezpečnosť Pohodlie a voľný čas



DETSKÁ AUTOSEDAČKA „KIDDY LIFE“
Vďaka sedačke „Kiddy Life“ budete konečne môcť voziť svoje deti bez obáv.
Upevnená v smere jazdy a určená pre deti od 9 do 36 kg sa sedačka „Kiddy Life“
prispôsobuje veľkosti dieťaťa a rastie spolu s ním. Možnosti jej nastavenia umožňujú
dieťaťu cestovať pohodlne a v bezpečí. Sedačka „Kiddy Life“ je navrhnutá tak, aby
rešpektovala európske normy a jej spoľahlivosť je garantovaná značkou Citroën.

2
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5 7
6 8
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7

Protipreklzovacie návleky
Poraďte sa s vaším predajcom.

Oddeľovacia mriežka
• obj. č.: 9412.13

7 Test hladiny alkoholu
Nie je v ponuke.

Súprava svetiel do hmly (2)

(Výrobok nie je zobrazený)
Poraďte sa s vaším predajcom.

(1) Nie je homologizované v SR.
(2) Uvedenie na trh – v priebehu roku 2008.

Navigácia a komunikácia       Butik



1

2 Nosič lyží (1) (3)

• obj. č.: 9416.55 / 54
Strešný box (1) (5)

Krátky: 340 litrov • obj. č.: 9459.A3
Dlhý: 370 litrov • obj. č.: 9459.A4

430 litrov • obj. č.: 9459.A5
Ostatné objednávacie čísla,
poraďte sa s vaším predajcom.

4

3 Nosič lyží/snowboardu (1) (4)

• obj. č.: 9617.78

Hovorme
o pohodlí

8

1 Nosič bicykla (1)

Hliníkový • obj. č.: 9416.85
Oceľový • obj. č.:  9416.86 / 9416.53 (2)

Ostatné objednávacie čísla,
poraďte sa s vaším predajcom. 

VV súčasnosti jednoducho potrebujete vozidlo, ktoré sa
prispôsobí vašim potrebám a potrebám vašej rodiny. Citroën
vám ponúka kompletnú líniu príslušenstva, ktorá vám zjednoduší
život. S príslušenstvom značky Citroën sa cestovanie a preprava
batožiny, lyží alebo bicyklov stanú hračkou! Váš Citroën Berlingo
získa na funkčnosti a jeho pohodlie zostane zachované. 

Prispôsobenie       Bezpečnosť      Pohodlie a voľný čas
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STREŠNÉ NOSIČE
Originálne strešné nosiče značky
Citroën boli vyvinuté tak, aby
zamedzili riziku odtrhnutia vašej
batožiny alebo špecializovaného
príslušenstva (nosič bicyklov, lyží,
strešný box...) a umožnili tak ich
prepravu. Jednoduché na používanie
strešné nosiče v sebe spájajú
estetický vzhľad spolu s bezpeč -
nosťou.

2
3

5

7

9

5 Pozdĺžne strešné nosiče
• obj. č.: 9416.CH

6 Priečne strešné nosiče
• obj. č.: 9416.C9

7 Priečne strešné nosiče
(upevnené na pozdĺžnych nosičoch)
• obj. č.: 9416.CA

9

(1) Príslušenstvo si vyžaduje kúpu súpravy strešných nosičov.
(2) Nevyhnutná adaptačná súprava • obj. č.: 9617.80
(3) Nevyhnutná adaptačná súprava • obj. č.: 9617.79
(4) Nevyhnutná adaptačná súprava • obj. č.: 9617.81
(5) Nevyhnutná adaptačná súprava pre strechu Modutop.

4
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Slnečné clony na bočné okná
batožinového priestoru 
Súprava 2 kusov
• obj. č.: 9659.ES 

9 Slnečná clona na zadné okno
1 kus • obj. č.: 9659.ET

Slnečné clony na bočné okná (1)

(Výrobok nie je zobrazený)
Súprava 2 kusov
• obj. č.: 9659.ER

10 Ťažné zariadenie (2)

Poraďte sa s vaším predajcom.

11 Ťažné zariadenie (2)

Poraďte sa s vaším predajcom.

12 Ťažné zariadenie (2)

Poraďte sa s vaším predajcom.

13 Vnútorný strešný nosič z ocele 
• obj. č.: 9414.C8

SLNEČNÉ CLONY
Na zvýšenie pohodlia na cestách Citroën vyvinul pre zadné a bočné okná vášho
Citroënu Berlingo slnečné clony. Originálne slnečné clony zhotovené na mieru vášho
vozidla predstavujú trojakú výhodu:
– ochraňujú cestujúcich od prudkého osvetlenia (slnko, reflektory ostatných vozidiel),
– skrývajú vybavenie a obsah vášho vozidla pred zvedavými pohľadmi,
– v lete znižujú vnútornú teplotu vozidla tým, že vytvárajú zatienené plochy.

8

9

Prispôsobenie       Bezpečnosť      Pohodlie a voľný čas
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1514 Plstený koberec do kufra (3) 

• obj. č.: 9464.CC
(1) Pre verziu s 2 bočnými posuvnými dverami.
(2) Pre montáž ťažného zariadenia je nevyhnutný

elektrický káblový zväzok.
Poraďte sa s vaším predajcom.

(3) Uvedenie na trh – v priebehu roku 2008.

Hovorme o pohodlí

Gumený koberec do kufra
(Výrobok nie je zobrazený)
• obj. č.: 9464.CA

Vanička do kufra (3) 

(Výrobok nie je zobrazený)
• obj. č.: 9663.87 

Minibar „Tropicool“
• obj. č.: 9456.03

15

10

11

12

1413
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Zostaňte
v spojení

2.a

2.a

12

1 USB box
iPod®, MP3 prehrávač, USB kľúč s MP3 súbormi
– zoberte si ich so sebou a vaše obľúbené
skladby vás už nikdy neopustia. So zariadením
USB box ich teraz môžete počúvať priamo
z audiosystému vášho vozidla Citroën!
Zobrazte skladby a priečinky vášho prenosného
zariadenia priamo na displeji stredovej konzoly(1)

a ovládajte ich pohodlne spod volantu.

TTrvalým cieľom značky Citroën je poskytovať technologické
výdobytky a vytvárať podmienky na príjemnú a pohodlnú jazdu.
Či ide o audiotechniku, alebo nové navigačné systémy, váš Citroën
Berlingo môže neustále nadobúdať nové možnosti. Pomocou
týchto zariadení odhalíte novú dimenziu jazdy a vytvoríte
z vášho vozidla viac ako obyčajné auto.

Prispôsobenie       Bezpečnosť       Pohodlie a voľný čas
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1 USB box (2)

Toto kompaktné zariadenie uložené
v odkladacej priehradke spolujazdca
umožňuje prostredníctvom USB portu,
vstupu Jack a iPod® portu diskrétne
pripojenie všetkých typov prenosných
zariadení MP3 k vášmu audiosystému
Citroën.
• obj. č. : 9702.EZ

2 Prenosný navigačný systém
Informácie o kompletnej ponuke
produktov získate u vášho predajcu.

2.a Navigačný systém „Garmin“

4 Autorádiá CD/CD MP3
Informácie o kompletnej ponuke
produktov značiek Blaupunkt a Pioneer
získate u vášho predajcu.

5 Mobilný DVD prehrávač
7-palcová obrazovka, USB port
a integrovaná čítačka SD karty.
Dodávaný spolu s multifunkčným
diaľkovým ovládaním, nabíjateľnou
batériou a poťahom umožňujúcim
inštaláciu zariadenia do hlavovej
opierky.
• obj. č.: 9702.EV

(1) Táto funkcia je disponibilná pre iPod®,
MP3 prehrávač s USB portom alebo USB
kľúč obsahujúci súbory MP3.

(2) Pred kúpou si u vášho predajcu overte
kompatibilitu USB boxu s vaším vozidlom.

3.a 3.b

3.a Súprava kompatibilná s autorádiom
• obj. č.: 9477.C1

3.b Prenosná súprava
• obj. č.: 9701.CA

3 Súprava „voľné ruky“ bluetooth
Prispôsobená na všetky veľké
značky mobilných telefónov.
Poraďte sa s vaším predajcom.

5
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TELESKOPICKÁ
ŠKRABKA 
Škrabka s teleskopickou rúčkou
bola špeciálne vyvinutá pre predné
sklo vášho Citroënu Berlingo. Táto
škrabka vám pomôže dôkladne
očistiť predné sklo vozidla od
snehu, prilepených mušiek alebo
iných nečistôt.

42

3

Čistič diskov z ľahkej zliatiny
• obj. č.: 9980.G8

5Čistič skiel
• obj. č.: 9980.G7

14

1

Obnovujúci čistič plastových častí
vozidla „Brillant fleuri“
• obj. č.: 9980.G5

Zimná súprava
– Sprejový ochranný prostriedok na gumu.
– Sprejový odmrazovač predného skla.
– Škrabka na námrazu.
– Hubka proti zaroseniu.
• obj. č.:  9986.54

Teleskopická škrabka
• obj. č.: 9981.07 

1

Starostlivosť o vaše 

PProstriedky na údržbu vozidla značky Citroën boli vyvinuté tak,
aby uspokojili každú špecifickú potrebu vášho Citroënu Berlingo.
V pestrej palete od vody do ostrekovača po čistiace prostriedky
na leto alebo zimu určite nájdete prípravok, ktorý potrebujete.
Všetky originálne čistiace prostriedky značky Citroën boli
vyrobené tak, aby mali tú najvyššiu účinnosť, chránili vaše
vozidlo a zároveň neškodili životnému prostrediu.

Prispôsobenie       Bezpečnosť       Pohodlie a voľný čas
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6 7 8Spreje a perá na opravu karosérie
Poraďte sa s vaším predajcom.

Voda do ostrekovača
Poraďte sa s vaším predajcom.

Letná súprava
• obj. č.: 9981.01

3

5 6

4

7

 vozidlo

Navigácia a komunikácia       Butik Štýl Citroën
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vo Túžite z vášho úžitkového vozidla vytvoriť

jedinečný model, ktorý odráža váš vkus a vašu
osobnosť? S naším originálnym príslušenstvom
je to jednoduché!  Príslušenstvo značky Citroën
vám umožní uplatniť vašu kreativitu, pričom si
môžete vybrať vybavenie, ktoré vám vyhovuje
nielen z hľadiska jeho vlastností, ale aj jeho
estetiky. Dúfame, že jeho štýl vás očarí a vďaka
svojej kvalite a spoľahlivosti sa pre vás
príslušenstvo značky Citroën stane
nevyhnutnosťou.

NOVÝ CITROËN



Na váš
obraz…

1 2

Tvarované podlahové koberce (1) (2)

(Výrobok nie je zobrazený)
Súprava predných kobercov
• obj. č.: 9464.AJ

Gumené podlahové koberce (1) (2)

(Výrobok nie je zobrazený)
Súprava predných kobercov
• obj. č.: 9464.AN

1 Disk z ľahkej zliatiny „Palawan“ 15" (3)

1 kus • obj. č.: 9406.A4
2 Poťahy „Sévilla“

Osnovný úplet
Rôzne objednávacie čísla podľa verzií.
Poraďte sa s vaším predajcom.

17

Kabína     Nákladná časť     Nosiče     Ochrana     Bezpečnosť
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Kabína     Nákladná časť     Nosiče     Ochrana     Bezpečnosť

4

3 6

5 7

8

5 Ťažné zariadenie (4)

Informácie o kompletnej ponuke ťažných
zariadení získate u vášho predajcu.

4 Zadné zásterky „Sabot“
Súprava 2 kusov • obj. č.: 9403.67

Predné zásterky „Sabot“
Súprava 2 kusov • obj. č.: 9403.66

3

6 Ťažné zariadenie (4)

Informácie o kompletnej ponuke ťažných
zariadení získate u vášho predajcu.

7 Ťažné zariadenie (4)

Informácie o kompletnej ponuke ťažných
zariadení získate u vášho predajcu.

8 Nakladací valček
• obj. č.: 9416.CF



14

13

19

9

12

10

11 Vnútorná ochrana interiéru z dreva
Poraďte sa s vaším predajcom.

12 Ochranná mreža zadných skiel
proti vlámaniu
Súprava 2 kusov • obj. č.: 9457.47

(1) Uvedenie na trh – v priebehu roku 2008.
(2) Vrstvenie kobercov na seba je prísne zakázané.

O správnom upevnení kobercov sa poraďte s vaším
predajcom.

(3) Iba pre rozmery 195/65 R15 a 205/65 R15.
(4) Pre montáž ťažného zariadenia je nevyhnutný

káblový zväzok. Poraďte sa s vaším predajcom.
(5) Okrem vozidiel vybavených výklopným strešným

oknom.14 Zadný parkovací senzor
• obj. č.: 9452.95

13 Bezpečnostný alarm
• obj. č.: 9471.N5

11

Pretože vaše Berlingo je nielen vaším
pracovným nástrojom, ale tiež vozidlom,
ktoré reprezentuje vašu spoločnosť, musí
byť predmetom vašej pozornosti. Či už ide
o príslušenstvo pre interiér alebo exteriér,
viditeľné alebo zabudované, príslušenstvo
prispeje k zlepšeniu vášho pracovného
komfortu, ako aj k ochrane vášho vozidla
a tovaru, ktorý v ňom prepravujete. 
Informácie o kompletnej ponuke
príslušenstva získate u vášho predajcu.

Kabína     Nákladná časť     Nosiče     Ochrana     Bezpečnosť

9 Strešná záhradka
Krátke vozidlo • obj. č.: 9416.CC (5)

Dlhé vozidlo • obj. č.: 9416.CE (1)

10 Priečne strešné nosiče
Krátke vozidlo • obj. č.: 9416.C9
Dlhé vozidlo • obj. č.: 9416.F7 (1)



Vš
et

ky
 v

ýr
ob

ky
 sú

 p
on

úk
an

é 
s v

ýh
ra

do
u 

di
sp

on
ib

iln
ýc

h 
zá

so
b,

 p
ríp

ad
né

ho
 z

as
ta

ve
ni

a 
pr

ed
aj

a 
do

dá
va

te
ľm

i a
 te

ch
ni

ck
ýc

h 
zm

ie
n.

 F
ot

og
ra

fie
 u

ve
re

jn
en

é 
v 

ka
ta

ló
gu

 n
ie

 sú
 z

m
lu

vn
é.

 V
ýr

ob
a 

ka
ta

ló
gu

: H
au

ss
m

an
n 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

– 
Ed

íc
ia

: m
áj

 2
00

8

FIA

MANUFACTURERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

CITROËN
2005

FIA

MANUFACTURERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

CITROËN
2004

FIA

MANUFACTURERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

CITROËN
2003

FIA

DRIVERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

SÉBASTIEN
LOEB
2007

FIA

DRIVERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

SÉBASTIEN
LOEB
2006

FIA

DRIVERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

SÉBASTIEN
LOEB
2005

FIA

DRIVERS ,

WORLD RALLY
CHAMPIONS

SÉBASTIEN
LOEB
2004

NOVÝ CITROËN

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Slovenská republika

www.citroen.sk

Vaše predajné miesto CITROËN


